
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.

Javaslat a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.03.12.
pénzügyi bizottság 2019.03.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.03.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.13.
A napirendi pont rövid tartalma:  A 2019. évi költségvetési rendelet nem tartalmaz a Jazz klub
támogatására vonatkozó előirányzatot.    A DVG Zrt. évek óta szervezi a koncertsorozatot, a 2017.
évi támogatással elszámolt. 2018-ban nem kapott támogatást. Idei kérelmében 5 M Ft-ot kér, a
javaslat 4 M Ft, a támogatás a Pénzeszköz átadások tartaléka terhére biztosítható.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 14101-3/2019

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151

Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.

Leadás dátuma: 2019. március 08. Ellenőrzés dátuma: 2019. március 08.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2019. március 08. Ellenőrzés dátuma: 2019. március 08.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -

1



JAVASLAT 
a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A DVG Zrt.  szervezésében 2014-ben indult  a Művész Jazz Klub koncertsorozat.  2017. évben a
szervezők  5.000  E  Ft  önkormányzati  támogatást  kaptak  a  rendezvényre,  ezzel határidőben
elszámoltak. A maradványt  2019.  december 31-éig használhatják fel,  de azzal is elszámoltak,  a
bizottságok elé a közgyűlés hetében terjesztjük be az elszámolást, amit a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály már ellenőrzött és rendben lévőnek ítélt. 2018-ban a DVG Zrt. nem kapott támogatást a
rendezvénysorozatra.

A DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója a mellékelt levelében 2019 évre 5.000 E Ft támogatást kér azzal,
hogy 2018. november 1-től, 2019. december 31-éig legyen felhasználható az összeg. A koncerteket
már nem a Művész Presszóban, hanem a Juharos Étteremben tartják.
Mint a csatolt  levélen látszik a gazdasági ügyekért  felelős alpolgármester úr 4 M Ft támogatást
javasolt.

Előkészítettük a támogatási szerződést, amely a határozat melléklete lesz.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a március 12-ei ülésén tárgyalta
és  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmas  ítélte.  A  pénzügyi  bizottság  6  igen
szavazattal elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot a közgyűlésnek, az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  nyilvánította  az
előterjesztést. A gazdasági és területfejlesztési bizottság március 13-án tárgyalta a napirendet és 5
igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (III.21.)  határozata

a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt  a  DVG Zrt.  részére  a  „Jazz  Klub”  elnevezésű koncertsorozatra.  A kiadásra Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 2019.  évi  költségvetési  rendeletének  5.b.  melléklet
Pénzeszköz átadások tartaléka nyújt fedezetet.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.
 

        Felelős:       - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

           Határidő:       a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
mellékletét  képező  támogatási  szerződés  aláírására,  továbbá  utasítja,  hogy  a  jelen  határozat
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alapján gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

       Felelős:       a határozat végrehajtásáért: 
                         - a polgármester
                          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

              - a humán szolgáltatási osztály vezetője

       Határidő:    2019. április 2.

Dunaújváros, 2019. március 21.

                Izsák Máté sk.                                                              Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális        a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
         elnöke

       Pintér Attila sk.       Tóth Kálmán s.k. 
a pénzügyi bizottság      az ügyrendi, igazgatási és jogi

elnöke          bizottság elnöke
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